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Procesi i përcaktimit të të Hyrave Maksimale të Lejuara të të licencuarve të KOSTT-it dhe KEDS-it (HLM) 

për periudhën  5 vjeqare, 2023-2027 , në kohën e krizës globale bartë me veti pasiguri te  lartë në 

parashikimin e kërkesës për energji  si dhe kostove reale të importit të energjise për të mbuluar humbjet 

dhe kërkesën në rritje.Për më shumë, vlerat referente të rishikimeve paraprake mund të mos jenë 

relevante/adekuate , për   shqyrtimin periodik vijues.Kjo edhe për faktin se periudha 5 vjeqare për 

përcaktimin e të hyrave të lejuara ,përkon me gjysmën e periudhës së Draft “ Strategjisë së Energjisë të 

Republikës së Kosovës “2022-2031, e cila e përcakton objektivin  strategjike specifikë,që është subjekt i  

raportit konsultativ ,si “modernizimi i rrjetit dhe zvogëlimi i humbjeve në rrjete”; “promovimi i energjisë 

së ripërtëritshme  për mbulimin e së paku 35% të konsumit të energjisë elektrike nga BRE-të deri në vitin 

2031”,si dhe “zhvillimi i kapaciteteve të reja të BRE-ve të erës dhe fotovoltaike, për të arritur një 

kapacitet të përgjithshëm të instaluar të BRE-ve prej së paku 1400 MW (përfshirë këtu 100 MW të 

kapacitetit të konsumatorëve vetë-prodhues) deri në 2031, me mundësi të rritjes së këtij caku nëse një 

gjë e tillë është e mundshme. 

 

Modernizimi i rrjetit elektrik do të përshpejtohet për të akomoduar kapacitete të mëdha gjeneruese 

variabile   dhe për   të zvogëluar nivelin e lartë të humbjeve në rrjet, duke ulur kështu edhe kërkesën bruto 

për energji elektrike. 

Integrimi i burimeve të ripërtëritshme është i mundshëm vetëm nëse ekziston një infrastrukturë adekuate 

e transmisionit dhe shpërndarjes. Integrimi i një sasie të konsiderueshme të gjenerimit të burimeve të 

ripërtëritshme variabile kërkon rrjete fleksibile, pajisje moderne të rrjetit dhe zgjidhje të mençura të 

kontrollit të rrjetit. Me modernizimin e rrjetit do të rritet fleksibiliteti i sistemit, por edhe do të zvogëlohen 

humbjet teknike në rrjetin e transmisionit dhe të shpërndarjes. Investimet në rrjet ofrojnë edhe mundësi 

më të mira integrimi për prodhuesit vetë-gjenerues (prosumatorët).  

Draft Strategjia e Energjise 2022-2031  

 

Strategjia e energjise i ka parapa edhe  investimet e nevojshme per arritjen e objektivave strategjike dhe 

ate per  rrjetin e transmisionit (€90 milion) dhe te shperndarjes(€230 milion),  per periudhen 2022-2031, 

periudhe kjo qe eshte objekt i percatimit te te hyrave te lejuara maksimale per KOSTT dhe KEDS . 

Prandaj,per te minimizuar efektet e pasigurive eventuale, si pasoje e krizes globale te energjise, procesi i 

rishikimit tarifor shumevjeqar, do duhej  te ri-percaktohet per nje periudhe me te shkurte kohore, e cila 

do te ishte e mjaftueshme per implementimin e projekteve ,kryesisht te atyre per gjenerimin e  energjisë 

së ripërtëritshme. Me kete rast,edhe parashikimet per çmimet e blerjes së energjisë për të mbuluar 

humbjet në treg qe per momentin jane shume te larta ,gjatë nje periudhe rregullative me te shkurte ,do 

te mund shpernadaheshin pa pase efekte signifikant ne tarifa,pas ajustimeve.  



Per me shume,per periudhen vijuese 5 vjeqare ,pritjet jane qe kufiri per instalimin e kapaciteteve solare 

per vet-gjenerues(prosumers) te rritet, prandaj edhe nevoiten investime shtese ne rrjetin e shperndarjes 

per te akomoduar kërkesat për kyçje të reja të ngarkesës apo gjenerimit dhe per te mundesuar integrimin 

e energjise se prodhuar nga burimet e ripertrishme te decentralizuara. Kyçja e kapaciteteve solare pritet 

të behet kryesisht në rrjetin 110 kV te KOSTT dhe ne ate te shpërndarjes në  gjithë territorin e Kosovës 

Ndryshimi i këtij kufiri do të kontribuonte ne uljen e kërkesës për energji elektrike veçanërisht nga 

konsumatorët te kyqur ne nivelin 0,4 kV .Ne rastet kur kapacitetet solare,  komplementohen edhe me 

teknologji  per depozitim,atehere efektet jane edhe me te medhaja. 

Sa i perket planifikimit te caqeve per redukimin e humbjeve  si dhe faktorit te shperndarjes se humbjeve 

,nje element tjeter qe e komplikon planifikimin e cakut te humjeve eshte fakti se e rritja e 

pakontrollueshme e çmimeve te energjisë elektrike si dhe kufizimet e furnizimit me energji elektrike si 

rezultat i pamundesise financiare per te siguruar import, do tei ndikojne  edhe tek rritja e humbjeve  

komerciale në vend. 

Planet zhvillimore dhe investive të propozuara nga operatorët në funksion të zvogëlimit të humbjeve. 

duhet perkrahur.Gjithashtu duhet marre ne konsiderate faktin qe jo të gjithë faktorët që ndikojnë në 

nivelin e humbjeve në transmetim jane nën  kontroll të operatorit  te rrjetit te transmisionit dhe ne nje 

mase te rrjetit te shperndarjes. 

Gjithashtu duhet te ndërmirren hapat e nevojshëm për ta zbutur efektin e krizës tek ndërmarrjet e 

licencuara, meqe rreziku që i kanoset sigurisë së furnizimit me energji elektrike në Kosovës është i 

lartë.  

Edhe percaktimi i Faktorit te Efiçiencës ,edhepse  vendimtar për ofrimin e stimujve për të licencuarit për 

të rritur efiçiencën, brenda një tregu me konkurrencë të kufizuar ,duhet te merre parasysh rrethanat e 

reja te krizave financiare  ,ne te cilat operojne operatoret e  transmisionit dhe shperndarjes.  

 

 

 

 


